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Rozhodnutí STK – změny v termínech zápasů u soutěží mládeže
      
   U některých utkání soutěží mládeže byly posunuty termíny začátků zápasů dle losu podle termínové listiny tak, aby vycházely v
předzápasy anebo aby samostatné zápasy, které se měly hrát jako př
samostatné zápasy rozhodčími. 
Jedná se o tato utkání: 
 
OP dorost 

 11. kolo : Starý Jičín    - Pustějov ne 14.5.   v
 12. kolo : Hostašovice - Starý Jičín so 20.5.   
 12. kolo : Příbor           - Vlčovice so 20.5.   v
 10. kolo : Hostašovice - Pustějov so 10.6.   v
 10. kolo : Troj.-Bystré – Starý Jičín so 10.6.   v
  
 

OP žáků 

 12. kolo : Pustějov  - Odry  so   8.4.   v
 14. kolo : Odry  - Mořkov    ne 23.4.   v
 15. kolo : Pustějov - Studénka   so 29.4.   v
 16. kolo : Příbor - Fulnek                   so   6.5.   v
 17. kolo : Mořkov - Pustějov                   ne 14.5.   v
 18 kolo  : Pustějov  - Fulnek                   so 20.5.   v
 19. kolo : Mořkov   - Studénka  ne 28.5.   v
 21. kolo : Příbor - Troj.-Bystré so 10.6.   v
 
 
OS žáků – sk. A 
  9. kolo : Trojanovice I      - Sedlnice so 27.5.   v
 
    
                  Ing. Miloš Holík                                                                     Zdenka Kvitová

                předseda STK OFS                                                                   sekretářka OFS
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termínech zápasů u soutěží mládeže 

U některých utkání soutěží mládeže byly posunuty termíny začátků zápasů dle losu podle termínové listiny tak, aby vycházely v
předzápasy anebo aby samostatné zápasy, které se měly hrát jako předzápasy, se odehrály v dopoledních hodinách. Také aby byla možnost obsadit tyto 

ne 14.5.   v 13.30 hod 
so 20.5.   v 14.00 hod   
so 20.5.   v 14.00 hod  
so 10.6.   v 14.00 hod   
so 10.6.   v 14.00 hod   

so   8.4.   v 13.15 hod 
ne 23.4.   v 10.00 hod 
so 29.4.   v 10.00 hod 
so   6.5.   v 10.00 hod 
ne 14.5.   v 10.00 hod  
so 20.5.   v 14.45 hod 
ne 28.5.   v 10.00 hod 
so 10.6.   v 15.00 hod 

so 27.5.   v 10.00 hod  

š Holík                                                                     Zdenka Kvitová 

předseda STK OFS                                                                   sekretářka OFS 

U některých utkání soutěží mládeže byly posunuty termíny začátků zápasů dle losu podle termínové listiny tak, aby vycházely v co největším počtu 
dopoledních hodinách. Také aby byla možnost obsadit tyto 


